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Milli Sef ımizin 
Dil Kurumuna 
Bir 1 elgralı 

Ankara, 28 (A. A.) - Reisicümhur İsmet İnönü, Burdur Say
lavı ve Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Necmi Dilmen'e 
aşağıdaki telgrafı göndermişlerdir: 

"Dil Kurumunun yeni senesi münasebetile Kurumun çalışma. 
lan hakkında memlekete verilen malıimatı vatandaşlar yakın bir 
ilgi ile dinlediler. Dil İnkılabı Yeni Türkiyenin bütün reform işle
rinde başlı başına büyük bir mevzudur. Türk dilinde istedi~lmi:r. 
gayeleri tahakkuk ettirmek için geniş mikyasta ve çok sebatlı ola. 
rak çalışmaya mecburuz. Kurumun idealist çalışmasını kolaylaştır. 
mak için herkes ona yardım edecektir. Vaadettiğiniz yeni ve güzel 
eserleri itimatla bekliyoruz. Hepinizi tebrik ederim . ., 

::ı:liııdc imzalanan Qçüzlü pakt kar~ıımda vereceii kararlar merakla belde- İSMET İNÖNU 
Anıerika Clirnhurrcisi Mister Roosevclt, İn1:iliz kralının bir kaç ıene ev- MİLLİ ŞEFIMlZİN TEŞEKKÜRLERİ 

vcl Amerikaya yapbit seyahat esnasında kralla birlikte Ankara, 28 (A.A.) - R iyaseticümhur Umumi Katipliğinden : 

MiHVER 
DEVLETLERİ 

. ~ biinyayı Paylaşmak 
":a iSTiYORLAR 

------------------- l ~va ve harp. Gimdl haldkl şe-
v mahlyetinl almıştır. 1940 

harbı eski bir imparatorlukla, ye
tıl lınparntorluklar kurmak h(ll
)iSını gildcnlcr arasında cereyan 
~en ve ynlnız A vrupaya ,inhisar 
<.>den bir harp değil, içine bütiln 
dtinya milleUcrlnl alan cihana şA
nuJ. bir harp manzarası göstcrmi. 
j'e haşlamıştır. 
~.~ bu şekil ve mahiyeU alınca, 
~~nce Amerika kendi vazlyeUni 
"<qJne mecburdur. 

B l • d D •• --ı R eisicümhur İsmet İnönü sekL 

er ın e un AMERIKANIN ızi~ci dil bayramı müna~~betue 
aJaıklan telgraflardan mutehas. 

de 'rem / sis olmuşlar ve teşekkürlerinin 
~ ı as ara iLKBAHARDA ibla~a~nadoluajansın•memur 

D Ed.{d • etmışlerdır. 

evam l l b G. ..... Arucara, 28,.:.A.) -Türk Dil H a r e ırecegı kurumu G enel Sekreterliğinden: 

lngilizlere 
ispanya da 

Göre, 
Harbe 

Sürükleniyormuş 

Japon 
Berline 

H. Nazırı 

Gidecek 

3 Teşrinievvel, Tevrabn, Musaya 
TwusinAda nazil oldugu ğ{ınün 5701 
inci ıwıune tesadüf etmektedir, Bu, 
Musevilerin en büyük din! bayram
larıdır. Bu münasebetle İstnnbuldaki 

.usevl kültfir birliği cemiyeti, bütün 
ürkl.. e Musevllcrlne hitaben bir 
eyanname ncsretmlştir. Bu beyan. 
amede o gün bütün Muscvllerln si
ıı~oıılarda tolJlannrnk 'J'ürkiyenin, 

So•• YLENIYOR Sekizinci dil bayramı d<;>layısi: 
le yurd un h er tarafındakı Partı 
ve H alkevleri kuruluşlarından ve 
b ir çok kurum üyeleri ve dilse. 

Kabine, Yeni Vaziyeti 

Tetkik Etti, Hull 

·Beyanatta Bulundu 
Vaşington, 28 (A.A.) - D. N. 

B. bildiriyor: Kabin e dünkü i~tL 
maında münhasıran b eynelmilel 
vaziyetle meşgul olmuştur. Ka
bine içtimaından evvel R eisicüm. 
hur R osevelt, Harb iye, Bahriye, 
Maliy e nazırlarile, esliha ımalat 
müdürile ve ord u ve d onanma 
genelkurmay başkanlarile görÜŞ
müştür. 

AMERİKA VE HARP 
Nevyork Herald Tribune'ün Va

şlnbton muhabiri yazıyor: 
"Vaziyetin balihaıırda)t! inkişaf

ları. iyi malômat almnkta olan ma. 
hnfilde Amerlknnın daha evvel ol 
mazsa da önQmUzdcki ilkbaharda 
harbe gireceği knnaaUnl uyandırmış
tır. Şimdiki halde İngiltere ve Çine 
daha buyük mikyasta yardım yapıl
masIDJn ve Sovyetlerle milnasebatın 
ıslah edilmesinin yeni ittilaka kal'$ı 
Vaşlngtonun tam mukabelesi olacağı 
söylenmektedir ... 

HULL'ÜN BEYANATI 
Hariciye Nazırı Hull demiİtir ki: 
"İmzalanan pakt uzun zamandanberi 

mevcudiyeti malüm olan münasebetleri 
daha vazib bir surette meydana çıkar. 
maktan başka bir ıey yapmamııtır. Bu 
münasebat hakkında Birleşik Amerika 
hükılmeti bir çok defalar nazan dik
kati cclbetmiıı bulunuyordu. Böyle bir 
pakbn hazırlanmakta olduiu bir müd
detten beri malum bulunmakta idi. Bir 
leııilı: Amerika hük\ımeti devlet ıiya
ıetinin istilı:ametini tayin ettiii :raman 
keyfiyeti tamamen na.zan itibara aJ. 
mış bulunuyordu,. 

Hull, İngliz sefiriyle görüııtütünü 
tasdik ederek, bu ıörüşmcnin sırf At
lantilı:teki yeni Amerikan üıleri me
selesi etrafında cereyan ~ .-.1..a..~
nıı da ilave eylemiştir. 

Ci\mhurrelsl ve Hilkdmetin ıselAm~ti 
namına dua edilmesi, 500 senedenbe
rl Türkiyedekl Musevlle.re karp gös
tenlen şefknW muameleye bir muka
bele olmak üzere bütün Musevilerin 
$imdiden sonra türkçcden b:ışkn hiç_ 
bir lisan kullanmamalarını tavsiye et
mekte ve o gün sinngonlardn bunun 
için yemin edilmcsinl tavsiye ctmek
tcdlr. 

verler tarafından telgraf ve yazı 
ile yapılar. candan kutlamalar. 
dan dolayı Türk dil kurumu iç
ten gelen teşekkürlerinin herke. 
se b ildirilmesini Anadolu ajansın. 
dan r ica eder. 

SOVYET 
Manevralarının 

Bir Tahlili 

Mareşal Timochenko 

Müdafaa ve Taarruza 
Dair Söz Söyledi 

Mareşal Timoch cnko 

M oskova, 28 (A.A.) - Tas
Hell bildiriyor : 

M ü d afaa Halk Komiseri l\fare. 
şal Timochenko'nun idaresi altın
d a Kiev hususi askeri mıntaka
smda piyade fırkaları tarafından 
yapılmış olan ve üç gün devam 
eden talimler , 24 Eylülde niha. 
yet bulmuştur. Harekatı tahlil 
eden Mareşal. ezcümle şunları 
sylemiştir: 

"Harp sahnesinde her muhnrcbe
(Sonu. Sa: 2. Sü: 6) 

Kahire, 28 ( A.A.) - Rc u. 
ter: Suriye ile sıkı m üns . e.. 
b etleri olan kimseler in haber 
aldığına nazuan İtalya, Suri
yede buluna n ve miktarı bir 
kaç yüzü bulan Fransız h a rp 
tayyarelerinin harbin onuna 
k adar &ene Fransız a kerlcrl. 
nin muhafazası altında kaL 
mak ü zer e 1% Adaya gönde
rilmesini istemiştir. 

\., -' 

lngiliz Başvekili, son nutk unda, harbin sıklet m erkezinin A kdcnize intika l etmek ü zere ol 
duğunu ve Yakın Şarkta mühim h a rek etler e int izar edilmekte b uJunduğunu söylemi. ve burada 
ki k uvvetlerini arttırmak rnak a d ile faaUycte ge~tiklerinJ ilave e trni!jti. Resmimizde bu k nrn 
iizerinc yeniden takviye edilen İngiliz Akdeniz donanmasına me nsup b ir filoyu seyir h alind 
görüyorsunuz. • 

Askeri Vaziyet 

iT AL y ANLAR Almanya Akdenizde 
MALTA y A lta:yaya Yardım 

Afrika Harbi Hava Harpleri 

ALMANLAR 

HÜCUM ETTİ Etmeye Hazırlanıyo· 
Yine Londray• 

AKIN ETTİ 

Sudandaki istihkamlar 
da Bombalandı 

İtalyada bir mahal, 28 (A. 
A.) - Avcı tayyareleri rcfaka. 
tinde olan iki hava filomuz Mal
ta adasına yeniden hücum ederek 
Micabl:>a ve Halfa tayyare mey. 
danlan bombardıman edilmiş.. 
tir. 

Şimali ACrikada: Temizleme ve keşif 
hareketleri olmuştur. 

Şarki Afrikada: İngiliz kuvvetleri 
makineli vasıtalarla Kaııaba mmtak:ası
na iki akın yapmışlarsa dn devriyt'leri
mizle vukaa gelen müsademeden sonra 
zayiat vererek dönmüşlerdir. 

Hava kuvvetlerimiz orta Sudanda 
c!üşan istihkimlannı bombardunan et
miştir. 

(Sonu, Sa: 2, Sii: 3) 

FUTBOL 
Talimatnamesi 
Değiştiriliyor 

Ankara, 28 (TAN) - Beden terbiye 
ıenel direktörlüğü, futbolcülerin mü
sabakalara ne şekilde girebilecekleri 
ha'kkmda ıeçen sene kabul edilen tali
matnameyi kaldırmış ve yenisi yapılın
caya kadar muvakkat bazı esaslar koy
muştur. 1 Eylülden itibaren mcr'iyete 
girmiı olan bu esaslara ıöre musaba. 
kalara girebilmek için, azanm temsil 
edeceği kulübe mensup bulunması ve 
kulübe mensup olduğu bölgece tescil 
olunması kafi gelecektir. Kulüp de
fiştirmiş olanlar müsabakalara ıirmek 
için müddet beklemiyeceklerdir. 

Her ne şekilde olursa olsan talebe, 
asker ve vekaletlere mensup mllesscsc. 
ter kulüplerinin mükellef ınüstabdim
leri tescil edilerek bir kulübü temsil 
mahiyetinde futbol müsabakalarına it. 
hal olunamıyacaklardır. 

Eylulden Haziran ortasına kadar 
devam eden bir futbol mevsimi için
de bölge dahilinde bir kulüp namına 
futbol müsabakasına iştirak etmiş o
lanlar, kulüp defiştirdikleri takdirde, 
çıkmış oldukları kulübe karıı yeni ku
lüplerde müsabakaya iotirakten meno
lunmuşlardır. Bundan böyle tescil mu. 
ameleleri bölgelerde bitirilecek ve tes
cil evrakı beden terbiye genel direk
törlüfüne gönderilmiyecektir. 

:y.. 
Bugün yapılacak olan ve !\ene. 

nin en mühim maçı hakkındaki 
yaxımızı ikinci sahifemizde bula. 
caksınn, 

Harp yeni safhaya cirmek üze
redir. Almanlar İngiltereye yap-
tık lan hava taarruzlanndan mlis
bet bir netice elde edememi,ıer
dir. Kendi verdikleri istati!ıtiklere 
cöre, bir çok binalar yakınışlar, 

müteaddit fabrika ve limanlar tah
rip etmiılerdir. Bir çok hava üsle-
rini kullanılamaz hale getirmiş.. 
!erdir. Londrayı hayli yakıp yık
mıolardır. Fakat hava üstünlücünü 
temin edememişlerdir. Ve İngilte
reyi istila için tasavvur ettikleri 
planı tatbik sahasına koymafa im 
kin bulamamışlardll'. 

İstili teşebbüsü zamanı henüz 
tamamen geçmiş deliildir. Önümuz 
de daha bir ay vardır ki bu müddet 
zarfında Almanlar istili planını 

tatbik için ellerinden geleni yapa. 
caklardır. Fakat her geçen ııün ln
;ilizler lehine çalışmaktadır. tnıi
lizler cün reçtikçe havalarda kuv
vetlenmektedir 

Binaenaleyh Almanya İngiliz 
(Son u, Sa; 2 Sü; 1 J 

'-------------~--' 

Düşürülen T ayyarele 

133 e Baliğ Oldu 
Londra, 28 (A.A.) - Hava ~ 

Dahili Emniyet nezarctlerın 
tebliği: 

"Dün gece zarfındaki düşm 
hücumları, yeniden bilhassa Lo 
draya karşı icra edilmiştir. Lo 
drarun muhtelif mıntakalarm 
banliyö üzerine ve cıvarlara bor 
bnlnr ntıl}Tlıştır. Meskenler, tıc 
ve sınai müesseseler ve snir b 
nalarda hasarat olmuştur. Ya 
gın bombalarının çıkardıkları y 
gınların hepsinin önü alınmış \ 
bir çoğu süratle söndürülmü. tu 
İnsanca bazı zayiat kaydedümel 
tedir. Mersey'in sahillerinde ba 
evler hasara uğramıştır. 

Lancaııhire'm cenubunda sair me 
kilere düşen bombalar az hasarat h 

(Sonu. Sa: 2, S U: 4) 

Harp lltilıı: Ben Harp lltilıı idim, Katliam ilahı değı 
(İngiliz gazeteleri, harbin ilk gafha- ı türii aayıf atanna geçirmeye lüzum ı 

larında bu karikatürB ne,retmi,lerdi. m~lerdir. Bn~iinün hadiselerine u 
Fakat ııon günlerde hava harbinin id- ması bakımından biz de bu karıl:atu 
dctlenmesi ii.ıerine yeniden bıı karika- dercediyoruz.) 



Galatasaray/ le 
Fener Bugün 

Karşılaşıyorlar 

Temasları 

Bugünkü Maçlar 
FENEBBAHÇE STADI. 

Topbpı - Vefa nat 15 
Galatuaray-Fenerbabçe uat 17 

ŞEREF STADI: 

Suleymaıuye. Beyoflaspor uat 13 
Beykoz - lıtanbaltpor aaat ıs 
Bet ktaı - Altmtal aaat 17 

DACCILIK KULCBtl KORT. 

LARINDA: 

İl bul t~I l&JDPIYODUI fana) 
maç lan 

MCSABAKALAKI 
ı da fs

ifinali 

BUGUNKU PKOliKAM 
il O Proıı am 
ı a os Orkntra 

11 JO Şark lar 

:ti J Opera 
az ıo HalM ler 
21 21 Jtapaaıt 

Beyannamelerinden 
Belli! 

TAN 

Komşu Memleketler Bizden 
Malnul Maddeler istiyorlar 

Yazan: Naci Sadullah r 
R ivayetlere ıöre, 3 Tetrlni. 

evvel perpmbe ıtınü, 
Turisinada Tevratın Baıı:retl 1'1u. 
saya nazil oluıunun tam 5701 in· 
ci yıldönümü imlt· Ve - Çingene. 
lerinkinden sonra - dünyanın en 
eski dini bayramı sayabileceği. 

lzmitlil~ln -· ! ıraktan Çikolata, Japonyadan 
Cıva, lsveçten Tütün isteniyor 

miz bu yıldönümilnde, Yahudiler 
sinagoılannda toplanıp dua ede.. 
celdenııİf. Balattaki: "Türk Bir
li ine Yardım Blrliif ise, o ıun 
dua okuyacaklara dağıtılmak ü. 
ıı:ere, bir beyanname hazırlamış. 
Şimdi bir sureti benim ~um
de bulunan bu beyanname, bütün 
Yahudi vatandaşlarımızı, tilrkçe 
öğrenmeye, ve her zaman, her 
yerde türkçe konuşmaya davet 
ediyor. Biraz ıecikmiş te olsa, 
hi şüphe yok kt, isabetli bir da· 
vet. 

Fakat ben, bu kısa beyanname. 
de, şöyle cümleler okudum: 
"- Bizı fevbllde pederane ıefkat

lerıyle ıdare eden AYCılar deler Clim
hurre aim"z lamet lnönll, ve bil6mum 
mesai arkadaılan olan muhterem :ı:at. 
lan cemaat ıdare beyetlerile mensup. 
lan. ve bırlık azalannm mun ömürlere 
maztı.ar olmalarını temnni edem. 

Çelik biildlmetimize kartı taahhil
dilmü mucip, aizi Türkçe konatmaYa 
dant ediyoruz, K•lplerimizin en derin 
lçlerinden kaynayan muhabbet ve um· 
miyetle beraber Ttlrk 11U11ranun her 
kese Te bıze kartı da kardet duJ'CQau 
beslenmektedir. Bilttln millet bir oldu. 
funu coıteren tek bVTet ve varlık 
halinde, kudretli Türk milletimn lisa. 
nmda birleşmek ıerefinl veren Ebedi 
Şefimiz Atatürk, ve idare huıoıundak· 
proırammı takip eden M ili Sefımiz 11-
met lnönün Türk liunı baklandaki i. 
aabetli ipretinde de muvaffak olaca
fu I.,. 

Görilyonunuz ya? Yahudi va. 
tandqlanmızın türkçe öirenme. 
ye çalıpnalannın nekadar isabet
li olduiu beyannamelerinden de 
beUi! 

Maarifte: 

Maarif 
Bugün 

Müdürü 

Geliyor 

KISA HABERLER 

• Atine. 21 (A.A.) - Ull3 lhtlyaf a 111· 

fı terhl• edılıııl tir. ı uo am fına menaup 
ı ı 7at ar talim 1 n alllh altına catınlmıa

lardır. 

tP Bdırat 21 (AA.) - Jou alav~ l<a 
K ner, Karadenl e Baltık den n be nel 

1 r otoetnd ile ırekd P,lae r.....ıU.. 
e lnl haller nrme tedlr. 

Afrika Harbi 
(Bqı 1 incide J 

Malta, 28 (A. A.) - "lneiliz teblill" 
Bastın 6ileden sonra dü,man bom

bardnnan Ye av ı tayya eler! Malta u
zerinde acarak bombalar atmıtlardır. 

• Roma, 28 (A. A ) - Kalriredlt 7000 
İtalyanın tevkifi hakkında ve il .... 
)'aprlan diter tfttrlflen dair tehlratta 
bulunan Tevere cantni ba tedbitt.rin 
M11 r tar hndın bi111a ... IOll kabiıw 
buh le ıhzar ed len cto.thdı ve p~ 
n harıplık h ıaiyatiyle tesat Mtkl1 
ettıllnı Ye ltalyanm bu tedbirleri tn.. 

lız taı:yıldne atfetmekte oldutuna ve 
akat M ır h ldlmet ma9Jnlannm ta 
ı lteren n harp menfaatlerine hizmet 
etme le p k ena hareket etmekte ol· 
duklarmı bildırmektedir 

tqkıl etmemektedir. Fakat lnailtere• 
lehine olarak b r mlidahaleyi derpit 
edenler ı n b r ihtar mah yetinde bu
lu maktadır Muahede evvel mp"rde 
ı a}ya ıle Almanya c rp nı d k re ınin 
haptı noktal rınr tehdit etmeci ldcri 

b tle Amerik yı alibdar edemiyecek 
olan ba 1ııarp ile allkadar bulunmakta 
olan Amer ka tara hitap etmekteclr. 

Temennileri 
İzmit, 28 (Huauaf) - hmlt 

Halkevi müze ve tarih şubesi 
.tfalkevi riyasetine verdtğı bir 
takrirle fsmit isminin Imılr 
've İznik ile iltibua meydan 
verriiğinden bahisle bu ismin 
"İsmet,, olarak deği.4tirilme. 
sini ve icap eden kanuni for
maliteye tevessül edilmesini 
istemiştir. Müze ve tarih şu.. 
besi şehrin, Milli KahramanL 
mızın ismini almakla kavuşa.. 
cağı bahtiyarlı~ tebariız et. 
tirmiştir. 

Halkevi reisliği müracaatl 
alaka ile karşılamıştır. 

Adliyede : 

Bir Parmak için 7520 
Ura isteniyor 

Dön sene evvel, ytlbqı ıecest Lon. 
dra birahanesinde piyano çalan ızı
dor, kayın biraderi Hayim ile kav,ıa 
etmiş ve bu kavga esfaaında piyanis
tin orta parmalJ kınlmıebr. O za
mandanberl işine devam edeml7erek 
zarar ettiğini iddia eden İzldor, Oç(ln· 
cO asliye ceza mabkeıneatne mUra. 
caat ederek Hayamden 7520 Ura taz
mınat istemiştir. Mahkeme, tabibi 
adliden bu parmağın tedavi ile bili
h e iş yaraeyıp 1aramıyacatını sor
muŞ, cevap gelmesi için muhakemeyi 
ba ka güne bırakmııtır. 

HIRSIZ ODACI - TOrlı: Ticaret 
Bar.kası odacw Faik, Vezneden 100 
lıra çalmıştır. Birinci "1lll ceza mab
. emesi Faikl 4 ay hapee ve 4 a1 ne. 
z ~et altında kalmıYa mahk6m et
ml tir. 

MAHKÜM OLAN MUHT!!KtR -
Bevoğlunda bakkallık yapan KQÇo_ 
iimon lhUkln ,.apblandan, il lira 
para c~sına çarpılmıstır. 

Paraşütçüleriıniı 
Malatya da 

llalat7a. 21 (A.A.) - Tllrtr Ren lnını· 
mu ta7yare ve par .. UtsWerl dOn lıun7a ael• 
ınlt •• ...,.Unda V.U. Xonautaa, ... Jlan. 
mııı ve 20 binden fule balk tarafından ııa. 
yOk tezahüratla .tarıılanmıılardu_ Nutular 
ıı6flndlktm _,. peratOt ~ ..... 
mı1o blrblrial aıflteakıp O; pareıttttlO 1100 
m tnclen .,...,,..,_ .. at1-tlu*r• Cet
kun allaılar an11nda yere inen bıı ıeoclerln 
iç nde bulunan Edıbe Sayın bl haau htlkm 
devamlı alkıılarnu toplemııtır. 

Tan-arecU. ........ ........ ._,...... 
lllle dnfetl wrflmlt" ......,. ..... Dr. 
Cafer 0..1c1 tehir -- ........... ...... 
ıa .. .-. Oeac unancl tt para~ 
eenflM ... Panl tan...._ .. Wır ....,_ 
verllııdttlr. 

İnhisarlar Vekili lzmitte 
bmlt, 28 (TAN Muhablrtndell) -

İnJıisarlar Vekili Raif Karadeniıı: bu
gün I>Qzceden Hendel• lelm.lf w 
ka!'fl}anrnıftır. 

tnblsarlar Vekilinin tzmlte de pl
med beklemnektedlr, 

Demir Almak '07.en Bir 
Heyet Avrupaya Gitti 

Madeni eva blrllll ummnl kltllıl 
N aclnin rl,.uetlnde clemJr taeeeol 'fo
mar80D n fıçı fabrikat&il ••iden 
milrekkep bir he,et, dQa aı.m ek. 
mir mflbe1'auında buh•nmalr .... 
Avrup&J'8 lltmiltlr. 

Harici tlcaı'etimlz dikkate şayan bir lnklfaf an.etm,ktecllr. 
.Yakın kom"11anmız yaln~ l.f]enmemtı t.tıbaal maddelerl deltL 
mamul maddeler de istemektedirler. İnhisarlar İdarelln1n Yakın 
Şark'a tütün ve içki göndermeye hazırlandııun evvelce yazmıttık 
Irak'ta bir ticarethane de clkola ta llıtemltür. 
Bu ticarethane İstanbul fal>rfkalan ..----------

mamülAtından 600 kilo ~ikolataya ta- ı ----
lJp olduğunu bildirmif ve Mıntaka ı f bull 
Ticare+ müdürliltone müracaat et· S an U 
mlştlr. Mıntaka Ticaret mOdUrlOğ(l 
keyfiyeti alAkadar fabrikalara bildi. 
rerek, Iraklı ticarethane ile temasa 
ıeçmelerinl tavsiye etmlftlr. 
TOTCNLEBİMtzE RAOBET 
1sveçte Türk tütüne kareı bOJ'(lk 

bir rağbet başlamııtır. İsveç TOrki
yeden senede 1440 ton tütün almak
tacur. Son ıünlerde de İsveç için pi· 
7asamızdan 100 bin liralıktan fazla 
ttltOn a\ınmııttır. İsveçte tlltllnlerlml
ze karşı gösterilen rağbet, o kadar 
artmıştır ki, İsveç inhisar idaresi 
"İstanbul sigarası,, lsmile yeni bir si. 
ran nevi imal etmiş ve ~ 
çıkamuşbr, 

JAPONYA CIVA iSTiYOR 
Japonya da bizden civa istemekte

dir Ancak bizim bu lhracatımıaa 
mubbfl, Japoıl!7anm da bize lbtl;J'a
rımız olan bazı maddeleri •ermesi, 
bllhusa kimya maddeleri ıandermesi 
icap etmektedir Bu takdirde. Japon
yAya clva ıönderllecekUr. 
BULGARiSTANLA TİCARET 
Komşu Sulprtatanla tlcaretlmfz 

de\ am etmektedir. Tilrk- Bulgar U. 
caret mukavelesinin blr hükmü altı 
ay müddetle uzatılmıştır. Bu hükme 
gl)re, Bulıaristandap daha altı 87 
muddetle ve takas suretile kapr pey
niri ve mangal kömilrU ithal etmek 
mümktln olacaktır. Ancak taku mu· 
amelesi Azami 60 gün zarfında neti
celendirilmif olacaktır. 

Piyasada : 

ihracat llrlklerl 
Kadrosu Hcmrlanch 

Vatandaıa 

Düıen Vazife 
DOn uat 15 te Şehir Tiyatroeunun 

kornecll 1mmmda ManJaa mebulu 
Hikmet Bayur, ikinci konferansını 
vermlt ve Türk siyaseUnln 1Ulhça. 
fakat baldanna ve menfaaUerfne do. 
lrunulunca, harpçi oldutunu eöylemlı 
ve ezcümle demlstir ki: 
"- tstanbulud duyıu ve dilfOn

celtıri yurdun her bir tarafında akis
ler uyandırmaktadır. Her İstanbullu 
dilfilnce ve du>'IUlanm aNa vurdu
lu zaman. sade kendi vicdanına karwı 
nı:ıauı detildlr. Daima IY\illl 111urun 
bamda 7GrQyen lstaabullular, men
lekettn gerek bahtlı, gerek bahtslz 
zamanlarında vazifeslnJ derhal kav. 
ramıı ve memlekete rehber ohnuıtur. 
Bu vazifeyi bugün de yapmalıdır ve 
yapacaktır. t.tanbul Bata TOrklfllü
nnn asırlarca çalışarak, viicude getir
di~ bir pheserdir. Her Turkiln yQ
reılt İstanbul Ozerlne Utrer. İmpara
torluğun en kötil zamanlarında dahi. 
Meseli Cıtalcada, Çanakkalede çar. 
pışan yiğitler. biraz da İstanbul &1kile 
döitilşmu$1er ve tehit dülJlllüşlerdlr." 
Hıkmet Ba.YUr, 7abancı ideoloji

lerden babHderek demltUr kl: 
"- Tecrübe bize gösteriyor kl, bu 

fde<')oJilerfn mo,tıerelt vadi vardır: 
Her bengi bir (llbye el autablltrler
ıe, o Olkeledekl :yüksek idareyi elle
rine geçirmiye ve o memleketi ken
dllertne köle )'aJlllU7• çahpnaktadır
lar. Bu ideolojilerin bir memlekete 
girmesi, o memleketin yabancılar ell-

ftbalAt ve ihraçat blrllklerl bak. ne dÜflllesfdir. TOr~ mllletlnln eok 
kında 7ap1lan kadro bu ay bq1ndan 1 kuvvetli olan aklıselıml, yurtsever
ttlbaren tatbik edllec'ettir. Yeni kadro Jiii onu bu libi topzaklara dilşmek
ya göre birliklerin bir hukuk milp· ten dalma korumu~r. Mllll olmıyan 
virl bir muhasebecisi olacak, bu su- ideolojiler bir memleketi bir baıka 
reU~ memurin kadrolannda tensikat memleketin eline bir ılkAr llbl at-
::rapllacaktır. maktan bqka bir şe)'e )'aramaz,,, 
sınd tPl!K - Blrbe l(lndenberl 

a.nllk llUlll ..,.... canP fabrika
tan tarafından tecrübe edilmekteydi. 
Şlmdl7e kadar yapılan tecrilbeler hak 
landa. diln İktısat müdUrlülQnde bir 
toplanb olmuttur. Toplantıda anıl i
pek fabrlkamun mat renkte lpllk 
,.apbktan IOnl'a daha dapnıldı C:O
raplar imal edllecetine kanaat setl
rllmlftir. Gemlilı: fabrikası mat iplik
leri yapabilecektir. 

Poliste : 

Metresini Bıçakladı 
BeJ'OtlllDda Florp barmda çalqan 

Nermin admda lmG bir kaclın, evvelki 
ıece ubaba karp uat 3,30 da bardan 
çıktıktan acıma cadde berinde. cliSrt 
seaedir beraber pqadıiı Kemal adm
da bir ıeacia tecaririae airamJltar. 
Kemal, Merminin barda erkeklerle fu
ta aıJa fda koııllflDUIDdan matber o
larak Nermüıi sol böirilndeıı bl;ald..t.. 
mııtır. 

Yaralı iradın BeyolJa butabanesioe 
bldınlmıı, Kemal ele J'lblanm11tJr. 

Mtlteferrlk : 

Köylerde Hava 
Tehaesl TeAlri 

Her banıl bir bava teblflreline kar. 
p kö7Jerde ahnmaa 1AzuD ıeı.n 1'o
runma tedbirleri aJAlı:adarlara bildi. 
rflmlt ve derhal bu Tolda çaiı,ılma-
11 f'mredllıniltlr. Alınacak tedbirler 
arannda tarlatan 1'•D8Ula karp ko
rumak, ambarlarla, AJD•nlıklan bir· 
birinden 81'll'J1lÜ, evlerde kolayca 
tıtlal eden ve 7anan en-a bulundur
mamak. taı ve kerpiçten duvar yap. 
mak vardır. 

TEZGAH BAŞI YASAK - lnbt
arlar Umum MüdUrlütQ. ,.a1nız lo
kanta tertlbab olan yerlerde kadehle 
rakJ Ablmasını, tezıAb bqın4a ka
dehle içki verilmemesini karar albna 
almıfbr. 

...... --aq. ...... 
latulılıla aaı.. CW. lalttı.i Ali .... Aaa

lını -vlntlmlq •lracaatı. 

Hava Harpleri l 
(Bap ı iDelcleJ 

ıule getirmişlerdir. Orta !nıilteredbt 
buı tebirlerinde Uwnetclhl• ve .. 1r 
binalarda buı lıaaarat Yu1aa babmat 
ise de inanca SQiat udır. 

Mihver Devletleri 

DünyCIJI Paylapnak 
lıtlyorlar 

Sovyet MCllMM'alan 
(Bap 1 baeüle) 

nlD mı mflbmmel bir mrette randı
man •erebllmill lcln antremnanımn 
temını. her tarttı tenlt altında tesa
nütie manevraJanm ,.apabllmeı.t ı
cln kUçOk umurlarln koordlnaqonu. 
modern muharebenin muvaffaluyetı 

Londra ve cenup ahili anımü 
cenuba ıarbinin bazı böJ.seJerinde ve 
sair mahallerde de bombalar atdmq
tir. Ba baJ.seleria bir çofunda bom
balar buarat J'&1llllUUft1I'. Ban yerler 
de ikametclblarda buarat b:rdedilmlt 
tir. Batiln bu mmtalı:alarda inlaaca n
yi&t udır. Düıı ütam beri llkocJ'a
nm üzerine boma1ar •tılaul ise de ba. 
ıarat ve imanca aayiat olıınun1ttır. . 

Dün imha edilen diifaWı tanareleri 
ain adedi 135 tl balmuttar. KaJ'bolduiv 
bildirilmit olan pilotlardan blriıl d •· 
ha avdet etmiıtir. 

İtıCJliz hava kuvvetlerinin diltma' 
!atili lirnanlarma kartı büyik mikyas. 
ta bucanılar YaPmlf oldata r-...a 
bildirilmektedir. Diler kuvvetler AJ
maonıuıı prbmda, münakale 70llara11 
bombardıman etmitlerdir. 

Berlln, 28 (A.A.) - Alman baı
.kumandanlıtJ teblltı: "Dün efddetlt 
dev m edilen hava hücumları bllhu
N bctliz P97İtabtma. Ceaıabl İll
lflterenJn Jhnan tesfatına, doklara, 
fabrikalara, ıaz fabnkalanna, elek· 
trik aantrallanna ve ukerl kamplara 
tevdh edllrrıiltir. MerJted İDllltered• 
•liha fabrlkalannı bombı bilcwn· 
ları J'apılarak müblm tahribat fapıl
mııtır. Uzun menzilli bataryalar ,. ... 
niden Doavre limaıum bombard,mıaa 
etmittlr. 

Münferit bazı dilpnan ta""8relcrl 
g ce Garbi Alın~ budut nuntaka. 
ana ıelişf ıüzel bombalar •tmıtıar

dır. Bombalar tarlalara dilpnilfUlr. 
H b r hasar yapmam11tır. Loııdra ve 
Llverpol'da askeri ehernml:rett balı 
h tlere muvaffakıyetli ve kesif mu 
kabeleibilmiıil htlcamlan "~'" 
27 Eylıllde birçok bava mubarebelm 
olmut ve 101 dtllman tanares1 dQ
f(lrillmüatUr. TanarelerilnbdeD 111 
üıllerine dönmemı,Ur _ 

(Bip 1 incide) 

muızam hlr kav"aya sahne o. llıı:e"lnde kat! mahiJ'ette lm1l olan 
1 .a--1-61- Bir tarafta h"- . m'tt''Wdlr ld ld1ç11k, b070k her 
uyor ---· u.&- rtltbedeld JmmanclanJanıa dikkat na
riyet ft dmlokrul Jçin harp et. un bunun Ozertnde toplamalıdır. 
ti~lnl 16JUya. ft mevcut dün. Jılod.-n muharebe mubariplla. ı
ya Jl97'•tll''mtm bomlmuını nllJatl•, f7t antnnmanıı olmak azere 
mani olmqa e-Jı•n lqntere ve mDstaldl llaNbt edebilmek kabW
Amertb71; bir tuaftl dünyayı "" a.tedtll libl, )l:QçQk UDIUl'Judan 
yeni ... ıar dahilinde paygtmak da t.anOtlil bir baı.U& beJdemek. 

isteyen ve yeryüzüne yal b1r nl. *'!:.:.~. tallmleriıa ~ mlt.-ni 
:ıam aetlreceklerlnf iddia eden l'ı -- -
eist mihver devletlertnl· bir - "' " ansab lılr arui ........,. __,_ ' ,,_ -11 olclülan cihetle. -. ....._ 
da da tlmdflllr bu paylqmmya M- am mallafuamım eok ~ 
yircl blm Sovyet RU1Yayı ıa.. " her rltbell lmmanclam ...., tirit 
rüyoruz. ıerait dairesinde ciiziltamlarmm lrti

Dava ve harp şimdi hakiki şe. 
kil ve mahiyetifıi almıştır. 1940 
harbi eski bir imparatorlukla. ye. 
ni imparatorluklar kurmak hül. 
yumı R\idenler aruında cereyan 
eden ve yalnız Avrupaya inhi
sar eden bir harp de~il. içine b~ 
tün dünva milletlerilli alan ciha

batllll ~aza için ıayret earfetme
lerlni mucip oldaiarm da ltaret eyle
iftir. 

Maretal, araziden. cerek taarruz, ce. 
rek müdafaa hareketlerinde uamf bti
fade etmek meseJelerlne .. .._ ~ 
klta DJ'lllD olarak~ ederek .... 
ldkl muharebe ıeraitini vilcuc1a setir. 
mek lilzumana da ipret etmiıtir. 

na şamil bir ban> manzaruı JıÖ9- nubi Amerika içinden ve dıem-
termeye başlmmstır. dan latil& edilmek tehlikesine 

Jf. • maruz bulunuyor. Bilhassa Ame. 

Harp, bu" §ekil ve mahiyeti rika Uzak Sarktan taıaamon tar
ahnca. ilk önce Amerika dedilmit olur. Bu prtlar i

kendl vulyethıi tayine mecbur. oJnde ise Amerika yqamak b· 
dur. Amerikanın taksim edilecek billyetinl kaybeder. Onun için 
lml>aratorluklan yoktur. Fakat Berlln • Roma - Tokyo mihverl
Fatfst devletlerin üc kıtaya bA. n1n 1lk heiefl Amerikadır. A. 
kJm olmalan en zi:y~ Amerlb- merl:ka bu tehlılteye kartı tedbir 
yı tehdit eden bir tehllkedir.Cün. almaya mecburdur. 
kü bu üe Jrııtaya l"Qlat devletlerin Bu bakımdan bu üçler ittifakı 
hlldm olman. Amerikanın lktıu. flljfiltereden ztyllCle ve birinci de.. 
dl ufuklarını daraltır; plÜf A. recede Amerikayı aJlkadar eder 
merib 18Dayil çalqabileeek .,._. Çilnk6 Japonya, İngiltere • Al
ur bulama; 8)'lll zamanda Ce. muın harbine dolrudan dolru-
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Türk - lnglllz 
Dostluğu 

Ankara, 28 (TAN)- 1smir !!'nNllPUO 
naı1onal Faarmdalı:i lnsim paYiyo 
na memur edilmiı bulunan Paul G 
basln tebrlmise celmiı ve bta aklldlllho 
Ankara radyoeunda lııcilizce bir -r-...--
D1ltm8 yapmııtD'. 

lnsili• milme11lll ba natbnc1a T ........... __. 

lis ve Türk milletleri arumda thrıdtl ... 
,,. kadar bu derece akı bir dOltl 
mevcut olmadıillll, lnsilterenin F 
ittirak etmek aaretlle ba doetlalu 
len tebarüz ettirdlial taylemıt ---_J 
"-Sonradan töbret kuanacak bir 
..,,ı.r sıbi, bmir Enteraaayonal 
anndalı:i İDli1iz paviyona da ite 
tevul bir .. kilde batlamııtır.., Dl 
rek Furm bir tarihçesini 7QDD1 
Boma lnailis peviyommıı ve ba pe 
yonda bli7fik miktarda tethir ~u ... l'QllllJ 
mallan tarif etnrif, Hindiatandaa ı 
flldiıl, pirine itleri ve ipeklil• 
rinde bilhaua dıırmat ve bir ~~lf4-..;J 
Fuarda uıb balama incim kral 
kraliçalne ait resimleri utm almak 
çin müracatta bulundalwıu töyl1--• .. ,1111t!tı.t 
tir. 

Paal Qoç lnsillz aefiriyle r·.mrauaııım 
bmiri dört ctlnlilk aiyaretinden 
Mtmit ve ba münasebetle verilen 
rafette dylmen nataldardan per 
alarak kendl9ine cöaterilen mi1aft 
vcrlikten dolayı lzmir ha1kma tet·ıı::&1~g, 
ermiıtir. 

tnsıliz milme11ili iki millet arasm 
kuvvetli olduiana kani bulundufa 
luk bialerine bir misal olar_. ta 
fıkrayı uılatmıttır: 

- Sersiıım kapasmda bir pce c 
zilme bir Ttlrk neferi iliıti. Y·am•ıa 
sittilim zaman bana ehnde tuttufa 
ıazeteyi anttı Ve hava mabarebel 
rine ait, 1ıaria llU'etli bir ta'!l'9aramtm. 
dllttüiünii cösteren bir resmi 
ederek: 

-Çok iJ'l delil miP clec!I. 

Yeni Bir Maden Telmisyeo 
Okulu Açılıyor 

Ankara, 28 (TAN) - Memleke 
mJzde her .un biraz daha inkipf 
meJı:te olan maden fllerınde çaıı,u 
rılması lçm lüzumlu plııılaruı J'e·t19':llOU .. ı ...ı 
tlrılmeleri m ksadile Zonpld 
bir DJaden teknisiyen mektebi aç 
rruw karartaıtırılnuşbr. Mektebe 
ta derecede tamil ıormUJ olanlar 
lınacaktar. Tahsil milddeti Qg 
dır. Mektep 7atılı ve parasızdır, 
seneden az olmamak uzer-, a . ....,,_ ... 
tatbikat devresini de ihtiva ed 
tir. Bu devrede talebe. madenJerd 
kazancı ile geçinecektir. .Mektebi bl 
Urenler, maden tekn1ai7en muavi 
ad!Ie İkbsat VekAletinin ıösterec 
mahaDerde maden aana::rU lflerln 
bet sene mtlddeUe çalıınuya mecb 
olacaklardır. 

Aslcert Vaziyet 
!Bap t ineldeJ 

hava kuvvetlerini felce alrata. 
manutbr. Bu .ebeple barp ~ 
1&fhll7• ıtrmek llzeredlr. Şimdi 
.Alınan,ya Akdenlze eheınmi,.et 
vermektedlr. Mısırda ltaly.,.a 
::rardun edecektir. Son eüıı1erde 
AkdenJzdeki İngiliz Qslerlne Al• 
man tayyarelerinin hftcum ettik
leri ıörillmilltilr. İspanyada f{m• 
didm IO bin ldfllik Alman mo
t6rize kuvvetleri bulundulu tah. 
mln edilmektedir, Bu kuvvetler
le de Cebelltarılı alnuya phfa· 
caklarmıf. 

Bu mretle fnıittereye karşı 
,.apbklan bava bilcumlanna ful• 
la vermemekle beraber, uıl kuv .. 
vetlertnt Akdentzde teklif ede
ceklerdir. Bu tetet>ba.te muvaf. 
fak olup olanu7acaklan biUDe
mez. Fakat bu tqebblls lnante
reyi imha plAnının akamete ul
ramakta bulundutunu aeswr1r 
ki, buliln için bu netice dahi kA• 
fld!r. 

Acı Bir KaJIP 
Uzu Mileler Drama, Krnla ve tr 

bcede Pülm TobaJro ve fatanbaldl 
Fiimaro ıırkatlnde tUtlln ebperlltfadl 
ba11111111Qf olan Abdurrabmu Mu&afS 
Aktaç ima bir baıtabktan aonra diiıl 
ıece vefat etmiıtir 

Cenue meraıimi baaiinldl Pazöll' 
s\inil iaat 14 te nlı konaiı arkaımct. 
Zafer konalmdaki Emel apertmaınuUd 
2 numaralı daıl'ftlnden kalchnlarak a
ile kabristanına defnedilecektir. 

TEŞ EKKÜR 
x.,...ıu alla nlaiıal -ı.u O...raı Te .. 

Bk Alpaopua llnDmO mllnaaebet e, E rek c 
UM •eraalmlnd• bulanan •• ı elı me t"' 
n telsrafle "'74.,__ -- •• M k • 
~a lttlrn e4ea blırlllıl•rlmbe, llı:n • we 
4oatıar-e qn aJ'ft ıe klrilre teeMQ 

•ini olclalaada• ita bu aau mıahteram p 
.-tnlda ten...man rt • ed rla. 

s.ı ......_ oı-nan Dr C-.t ite to 
lıulan Jlllnet, Nehlde. t ... tıanı 

Dr. Belıuc_ llOtU Zelıi 

Açık Te,ekkür 
z-ı& ftfaU do~ .. aU.c• 4'1Mettlllo 

.U Mlrtllı _.,.. lılasat •er• talırina 1 do 
rak llllJ"lllmalı 14tfaııda lıtlhıDmaı olaıı ....
u bllraıet •• t• .. lıkOrlerlınlsla takdlıa ,.. 
•aht~ ... eteeldn cleWet 1nıJl'vrnıaa m ı+ 
.. etlerb llllalf A~rn 

ya müessir bir yardımda buluna
maz. 

ts it 
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1 K k 2 Milyon Lirallk Mal Sattık 
0S80 Ve uyru Bu hafta dış ticaretimizi da.,olan tenekeler evvela ihracatçı. 

imdi• ' "i 
~ğuıı u G u· . N i ı B ana öyle geliyor ki insan, 
~u~~ j yaratıldığındanberi, etra. 

c:•...... • fında yaşayan başka mahlUkla.ra 1 
v 1' ---- • ... -.1 baktıkça kendisinde mühim bir 

r ~~-eyaz ve Sarı eksiklik hissetmiş, bu noksanın 
mil• hikmetine akıl erdirememiş ve o. 

Diye·klar na benzeyenini yapmak için zili. 
ııştı:' nini yormuş, zahmetini çekmiş· 
pavı-rQ tir: Kuyruk. 
:di~eıı zan: Ömer Rıza Doğı·ul Hatta hayalimden şöyle bir 
g~z:~ Vrtıpada beyazlar vıu·. Hem hikaye bile uydurmuşumdur: A. 
irkiı11jt bugiinün beyazlan çok dem ile Havvayı cennette kandı. 
ıl "e, ~assıptırlar. Kanlarına hiç rarak memnu meyvayı tatlı tatlı 
tak i· t ~ abancı kanın karışmasını yutturan ve neticesini acı a.cı çek
:mw >' tnezıer. llatta kendileri gibi tiren şeytan, dünya yüzünde de 

1 a7. ol.mayan, beyaz olursa d~ bu bedbaht çiftin gene yakasını 
ısı:::.tın °ln1ayan kimselere sclilm bırakmamış, alışmaya başladıkla. 
b ·' eye tenezziil etmiyen beyaz. rı yeni hayatın tadına zehir kat. 
n ıı:ı ' ar G • k · · k 1 · d ·çala' ad · crçi bu beyazlar da m~ . ıç ~ arşı arına gcçmış, e-
rp•Wt h an gelnıe insanlardır; fa- mıştır kı: 
:kkiitıgı tınla~, son zamanlarda ırk· "- H~le .. s~.ğınıza bakınız, .. so. 

e .• P.ck deri götürdüler ve ken. ı lunuza donunuz, başınızı goke 
smd• ~ltıı! . eski Yunanlıların e."'ati. kaldırınız, gözlerinizi denize çe. 
· .ıostl elg~rülen tarzda, ilahlann \ 'e viriniz, nereye nazar kılsanız ve 
a şıı ıe erı ı ·· ·· h · · - ~.Ya n soyundan gelme say- c~n ı ne ?oruyorsaruz . el?sınm 
• ô·ry-- h.aşlndılar. Bunlara göre, bır kuyrugu vardır; nıtekım a. 
~:ınars~1~111d~ saygıya de~~r bir ırk teşteı:: yaratx~rruş müstesn~ blr 
;u bir ın lı ~n~ ırklarıdır. Oteki ırk. ~a~l~k oldugı:m halde benım de 
befe·di eps, de geridir ve asalet. cıcı bır kuyrugum var. Kuyruk 
.renitl { llu yüzden hiç bir ırkın pek lüzumlu bir uzuvdur. Mezi
ı ııa rrt ~· 1 

Itklauna karışmasını iste- yetlerinin hangi birini sayayım? 
b'~ ~:c kendi ırklarını tac;fiye. Mesela kuşlarda ve balıklarda 

l ~Yuk ehemmiyet veriyorlar. dümen vazifesini gorur, azılı 
~en gunkij A vrupada: hayvanlara mehabet, ehli olanla. 
, ~ rına zarafet verir; göz kamaştıra. 

nl~rın böyle yapmalarına rarak cinsi cazibeyi de arttır
·ketı:,. a·. bı.z .zerre kadar karışma. maya yarar. ~ayaların tepesinde 
ıf et ı· lZ, hızını camiamıza katrJan, durup avmr gozetleyen şu arslanJ 
ı lıştı'~ ııı. lıalimizle hnllcscn bizim seyrediniz. Kuyruğunu ne şaha.. 
r1ct1kl, ._tnizle kon usan bizlnı 'gibi ılü- ne sallayor, kuyruk ona ne haş-
a "'etı b" · ' tl' b . . H" açıl•tıse' ızııı:ı ıncııfaatlcri~i~i be. ~e ı ır .~an:ara verıyor:··. ın. 

~ 0 •• , ~eıı kımselcri kendunrnden distancevızı agaçJarının bırınden 
· ' atız "-~ · t k" t1 d · ır a· di · .cunn bunlarm kaçıncı 1 o .e ıne a ay~n .maymun ~ ıs7 
,;en~· aut §uymuş, buymuş, ·bizi ahi .. ku~ hay~tı bı~ ehemmıye~ı 
. Bı ldi etnıcz. Bilmem kaçıncı haızdır; çevık, tetik, becer.ıklı, 
yrıc.11 ş1:' \·eya bu olan kimse, ced- perendebaz oluşunun sı.rrı onda. 
~cel~ l h bırJikte mezarda değil fa. dır. Koyunun yanmdakı şu tok 
~d~~ı ~ ayatta bizimle beraber' ya.. süt kuzusu mini mini kuyruğunu 
1 -~ı or \•e on1111 bizden ayrısı gay- ne hoş, ne neşeli oynatıyor ... Ha1-
~~N~:.ktın. Onun için bu ırk ha. buki Havvamn oğlu ufak İdris, 
rindtı;- kı bizi alakadar etmez. kuyruksuz yoratıldığından ana 
:cbut n:~ at, bugiinkü A vrupanın hiç kuc~ğmda . saadetini tam~mile 

ır ·Sa bir kaç memlcketlııde b~lh edemıyo_:. Onun da mı?yo? 
~ak lllcs._elesi ön saftadır. Ve ö!1 bır ku!ru~cagızı olsa.yd~, . şımdı, 

eis t 0 ldu·ru ona uymayan hır ne sevımli sallar, sevıncmı ne ta. •tn "' • 
)l hadiselerle derhal göze lfıkatle anlatırdı! 

tnaktad 
yelet'htt h:- . ır. . Ey Adem! Horoza ne buyuru. 
hiz•"'.,,. •1 d~selerın en mühimmi, •••..... ı yorsun? Kuyruğunun şık. 

>ldu'tsıd talyan .. Japon anlaş. lığına, yaraşxklığına hayran ol-
ecliSl~l •l. 

ha ziyade genişletmek i. lara, sonra fabrikatörlere tevzi e. 
• çin, yeni tıcaret anlaşmalarına dilecektir. 

tur. Adem ise pınar başında hul. dair faaliyet göze çarpmakta idi. ttık? 
yalara kapılmış, arkasında bir Bunlardan biri, son bir kaç gün Bu Hafta Neler Sa . 
kuyruk olsa nekadar yakışacağını evvel Romanyalılarla yapılan 
ve dişisinin ne derece hoşuna gi. ticaret anlaşmasıydı. Vakıa bir B u hafta ihracat bakımından 
dcceğini aklından geçirerek dal· kaç ay evvel de Bükreşte bir ti- zengin bir haftaydı. İstan-
dığı uykusy~nda ~.e~?isini bir ars- caret anlaşması daha yapılmıştı. bul Ticaret Odası kayıtlarına gö. 
~~~. kuyrugıle donup Havvanın Fakat bu anlaşma daha ziyade re, haftalık ihracatın yekunu 2 

muyor musun? Sen de arkanda, onunde bunu yerle!e vur~ vı:~a petrol ve benzin, tiftik ve yapağı milyon lirayı bulmuştu. Halbuki 
batıya yaslanmış güneş ı~ıklarile tozu dum~na. ~attıgını ~?r~u~! 1 mübadelesinden ibaretti. Son an. bir hafta evvel bir buçuk milyon 
pırıl pırıl yanan, tutuşan böyle u~anınca ilk ışı kabarık pu.:ıkullu ıa .. mada, bu esasJara riayet edil. lira, bir ay evvel 500 bin lira bile 
zarif ve azametli bir ek i~temez I bır yaban mıs!rı kam;şmı, arka di~i gibi, hangi maddelerin ser· Cieğildi. Satılan maddelerin ha
misin? Ey Havva! Senin büyük tarafından beline baglamak ol. be~t dövizle hangi maddelerin şında fındık, afyon, tütün bulun· 
yaratıcı nazarında bir güvercin 1 muştur. Kuyruklu elbise modası- kleringle sat~lacağı da ayrıca tas. maktadır. Hangi memleketlerin 
ka~~r kıymetin yokmu!du ki er- nın başlangıcı bu vakadır! rih edilmiştir. Mühim bir nokta ne miktar mal aldığım aşağıya 
kegın yanına .. yaklaştıgı zama~ O zamandan sonra, bütün da Romanyaya satılan mal bedel- yazmayı faydalı buluyoruz: 
g.uru~ ~~r~l soyle:ıerek .'!e .~ılvelı bu kıskançlık ihtirasını 1 ıer}nin peşin ol?rak alınmasıdır. Macaristana yüz bın lirayı te. 
şıvelı surt~nerek ıpek ~ll:ylu kuy. tatmin için dünya terzileri ka. Ikinci bir . ticaret anla~ması cavüz eden derecede fındık, tü .. 
r~ğu!1~ b1:1" yelpa~e gıbı uças~n? dınlara, kuyruk yerini tutsun di. müzakereleri Ing"lizlerle Anka- tün. pamuk gönderilmiştir. lsviç
~.ır acız sıncap bıle, başının us. ye uzun etekli tuvaletler dikmiş· rada yapılmıştır. Bu da yeni bir reden yumurta, fındık istenil .. 
tune k_.~dar _uzanan kız~ .sorguçlu ler, erkeklere frak ve redingot anlaşma değildir. Esas itbarile mektedi~. ~u hafta ~O va~oD: Y~
kuy~~g~.le sızden daha ıtm.~lı, da- biçimi kuyruklu elbiseler giydir. mutabık kalınan bir takım ticari mt:.rta . ~svıçr:),'.e gond.er~mıştır. 
~a suslu yaratılmıştır. Dutıyada mişlerdir. İmparatorların, kra11a- meseleler üzerinde teferrmıta a it 'Mukabılı~dc ılaç g~lmtştır. Af-
ınsand~.n ~aşka kuyrukta~. nıah. rın arkalarına aldıkları, etekleri görüşmeler yapılmaktadır. yon en zıyade Ingiltere tnrafm. 
rum, guduk ve yoluk han0 1 m~h· arşın arşın hermin kürkler hep dan satın alınmaktadır. Roman. 
lilk görüyorsunuz? İşte şu se~ım. kuyuğa üzenişten k ru~un a· Teneke ve Çuval yadan zeytin, zeytinyağı, fındık 
1i küçük fare,. m~sta~~el ~1.ıkey zametini taklitten', kuiruia ta- • taleJ? edilmek~edir. Son günlerde 
~_?use, şu. sevımsız ırı tımsah, hassürden ileri gelir. Gelin elbL 1 hracatı kolaylaştırmak için, zeytıne karşı ıstekler ~tmakta· 
guze1, necıp, f.~ydalı at, kor~un5 ı sesi de böyledir~ kuyruğun cazi- . . t~caret anlaşm:Uarı yapıld~ğı dır. Yugoslavyada.n m~vı haşh~ş, 
yıl.an, sadık kopek, koket kedı, besine, güzelliğine, cinsiyet mey. gıbı, ıhracatı temın maksadıle 1 fmdık, pamuk ıstenilmektedır. 
~vını sırtında taşıyan kapluı?ba. lini tahrik etmesine inanıştandır. ç~vaı. ve tenek~ aranmakta~ır: Bu ~afta bu 0:.adde~er~ell: ancak 
ga vd~ yavrkusunu kahrın ~eksesındke Ve hilkatin insanlara karşı gös. Şımdıye kadar ıhraç mevsımı mk ab'"'.11· hdaşhaşllgül. onderılmkıştırt. Mu. 
gez ıren anguro, ep~ı u~·T~ - terdiği bu ihmalden, imsakten, geldiği zaman, çuval meselesi a 1 ı~ e. se oz ve eres ~. ~.e. 
ludurla~ ve k1:1~ruk}arile oğuı:ı- cimrilikten en fazla müteessir 0 • mevcut değildi. Çünkü çuval Mı. lecektır. Isvcçe fındık ve tutun 
mektedırler. Film blle azçok, bır !anlar ve noksan 1 d sırdan Hindistandan tedar•k e· satılmıştır. Bu mallara karşılık 
b ·· ki·· 1 k y k ınr acı ac u. ' 1 k t lı ı· · 1 kt ik 1 

u ? um 0 sun uyrugu. yo ~u- yanlar dalkavuklardır. Efendile. dilmekteydi. N orma1 ticerat mi.i. 0 ara . a na ' ç .vı, e e r . ma • 
dur. Boşuna eşref mahlukuz dıye 1 ıinin karşısına . h t·· 1.. nasebetleri devresinde bu malla. zemesı gelecektır. Bulgarıstana 
b ··b ·· l · · E · l geçıp • er ur u 1 1 b 1 k b l 
A

0

11 uhr e~meby.ınıdz. w. 'Y. kınsan ~r, müdaheneye ilaveten • bir de, en rı da bu memleketlerden almak satı ~ .tb~z u ddalı • k a ~1luıkmu, 
a sıze ır egırmı uyrugu bariz dalkavuk! k · f l - kabildi. Şimdi vaziyet böyle de- zeytın gı 1 ma e ere arşı ta 

biye çok gördü!,, rak kuyrukları 1 u n ışare ıd~t ğildir. Çuvalcılar Birliği tarafın. kağıt, kimyevi maddel.er, mangal 

S tan b tk d .k n ı·çı·nr n sa ayama a. dan Mısırdan 5000 ton çuval sa kömürü ithal edeceğız. Yunan 
ey unu unu ver ı - · ' • ·· ı · ·· d . ~.'I 
t ift 1 · • ~ tın alındıilı halde buraya getir- motor erı. muterna ıyen t>ura.uan • en sonra ç e çata Kuy. ll!1J 0 ' y · t k k t t dı 

- "bl · · ali d ı · r.. V __..?!:'I' mek kabil olamamıştır Ortada unanıs ana epe aşımak a r .. 
~u~rnu ıd ısçe~~~: b~ ~m~ş, .. u. - ·-~ ~ ·~~ çuval buhranı olduğu iÇin geçen lar. Motörler Yunanistandan kim 
ala arın da ze ır ı ır de e~sudm, sene 21 kuruşa satılan çu~al bu yevi madde getirmektedir. Bun. 

ev ve uman arasın a goz en ı % ıı 4 5 6 7 8 9 d b k y anW kara "·olile 
nihan olmuştur. O dakikadan iti- · sene 175 kuruştur. Maamafih an aş a ~n ar . . .; 
b d A- d ·1 H k 1~ 1 1 ~ Basra yolundan parti parti çuval de yumurta ıstemektedır. Italya· aren e em ı e avva, uy. _. . . d d t t ı l · t 
ru.k sokumlarında bir eksiklık 2 ı•I 1 llil- geld · gı ıçın, bu buhranın ontine an a yurmur a a ep erı a~ • 
h. t ·· .. 1 b ı geçilecektir maktadır. Fakat yapılan teklif. 
l ısdıse mye~e, kolzu. meye aş amık ş.. 3 1 111 'ili+ Köylerde. de kıl çuval imalatı !erde pek ucuz fiat vennektedir-
ar r. ure erıne yapışan ız- ı N t t t··c talep e 

gm ateşin adı kıskançlıktır. Hav. 4 1 1 1 1111 j 1 artmaktadır. Bu nevi çuvallar da. d~rl. kotrvd~ç eFn ket bu un 
1 

ı. t.. 
va başını almış, loş ormanlara bili ihtiyaçlar için kullanılmakta- 1 me e ır. a .a u mem e ..... e 
d l k k h t ·ı d tı· 5 1 1 IB Bili dır. Tenekeye gelince komıerve le aramızda tedıye anlaşması ol· 

a mış uyru asre ı e er ı l I I -,--- - • • d y · · t··ı ·· ·· d k 
dertli düşünmeye koyulmnstur. 6 ı• 1 1 1 1 nebati yağ, bisküvi, kutu fahri- ~ab.ılg\ ıçın, ~ u;. rond ermt~' 
B" lık "h h d · ı· ·ı 7 1 111':!111 1 f ~, -, kaları hergün Ticaret müdijrlü. a 1 o amamış ır. ın an aya U-ır ara a , emış ır, saç arı. liiıi liıl1I w •• ' .. tün ihracatı artmaktadır Muka 
mı uzatır uzatır sonra büker ~ '•I 1 1 11 l•I .1 gune muracaat ederek ten•ke bu. b· ı · d k. y 1 w. d . balı. ' ' ' ı dıkl · • ı ın e agıt ge ecegın en -kıvırır, ucunu kabartır, bir kuy. ama arından şıkayet etmek- d"l kted' 

· ı İlk o •ı 1 j 1 j 1 1 111 tedirler se ı me ır. ruk şeklıne sokarım.,, saç mo. ~ ·· .. · .. . . . Hüseyin Avni 
dası bu düşünceden, kuyruklu S~aia; ı - llth•k ctn1;,. 2 - Bir Onumuzdek.i ay ıçmde .gelecek 

görünmek sevdasından doğmuş- içki. 3 - Aıimec, niıan - denbde bulunur . ';m~~~~;;~~==~=C=====···=-·=••••..: 
nota. 4 - Göatcriı • emreden. S - Giyilri • ~ 

~zs·•ıa lllan)arla İtalyanlar ırkçı. 
Kad• • :·ı? ırkcı oldukları için, on. 
'f is· lld 1 ı ilahl:ır ve ilaheler so. 
ı ~aiı..l, ~tı gelen insanların Japo.n. 

'L.OKMAN H'EKIMIN . ö&OTL'ERi ,. 
1 bayafı. 6 - Karuleni•dı bir kasaba - erkelc 

ismi. 1 - Kasapta bulunur · bir viliyet • 
bir ıoreı.ı edatı. 8 - Kadın ismi. 9 - Da· 
yanıklık. 

Bugün 

iPEK tırstı gıhi · 
~a . san ırka mensup ınsan. Veremi Çağıran Hastahklar 
~la sıyesi ittifaklar yaJlma. 
ını t~, Yapmıya tenezzül et
l'i ~eri icap ederdi. Hele as
•tn ıttl~:ık yapmaları hiç bek. 

e) lh ezd1• 

~!~~· 

tnsana musallat otan hastalıklardan r ltğınden_ gerek bu nezlelerden ko~n
bazıları birbirile geçinemezler. Biri mak pek güçtü~, faka~ bunlar mevsı~
ötekine karşı koymaya faydalı vasıta (erinde ço~al~ı!1 vakıt burnu ~e bog~. 
olur: Çiçek a!Jısı hastabğmm asıl çi- zı antise?tık ılaçlar,ıa -m.esela oksı· 
çek hastalığrna karşı mukavemet v.ası- jenli su ıle- her gun temızlemek fay. 
tası olması gibi.. Bazıları da .aksıne- dalı olur. . 

Yukarıdan A§•fı: I - Alışveriş. 2 - Su· 
bay. 3 - Amel · bir hayvan · bir nota. 4 -
Deniz vasıtası · hıyır dcıf il. 5 - CUsseli . 
üye. 6 - 1.hlfe · Hatırlayan. 7 - Tire . 
emmek · bir sorıu edatı. 8 - Kılçilk nebat· 
çık, 9 - Hüner. 

Evvelki bulmaca · soldaıı safa: ı - Ka· 
rebet. 2 - Kına • erik. 3 - At . yel . re. 
4 - Ray · ter. 5 - Et • il. 6 - Mor . 
sav. 7 - Ad · tat - si. 8 - Nuri - Ariz. 
9 - Nihayet. 

Sinemasında 

BAŞTAN BAŞA BİR 
HEYECAN KASIRGASI 

ve MEVSİMİN İLK 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

ŞAHESERİ: 

$erlok Holmes 
mdi 1) 
iyct enıek ki, Almanların ve 1. 
aya ld k!alyanların ırkçılık hak· 
~rdc \r ~a . ı itikatlan mutlak değil. 
Al- hl 1<'nbında Almanlarln İtal. 
tık ar k d"I · "b" b · - •la ' en ı erı gı ı eyaz ın .. 
ım- hU·aıe~'hindc sanlarla da bir. 
no- ~tı ~~·orıar.Bugün sarılarla blı
ah.. !)· 

1
cYftzlarm, yarın siyahlarla 

;;~: dirır eşrneJcri ihtimal dahilin. 
RiIJ· Ç_iinkü. mc.,.ele ideolojik 

:ırşı •t; ıdcoloji iman demektir. 
151• h!azın fevkclbcşer olduf.,'Wla 
uv. b-ak an hir iman, menfaat icabı 
de- . fevkelbeşcri tahtelheşer 

r ilt"a 3 
- b:ıın • ona yapılacak bir tek 

Okuyucu Dilekleri 

b" b" 1 rine yol açarlar Verem hasta. Bundan başkaca da, ınsan verem ha5 
lı~ı:~ eyol p.çan hastabktar da epeyce talrğmm ilerl~mesine m_üsait bünyede 
vaı dır. Bunlardan biri, veremin Her- hulunursa:.}~_rıp bastah.g~, burun,. bo· 
lemesine müsait bir bünyede bulunan ğaz ve iOgus nezlelerını ehemn;ııyet
bir insana musallat olunca, verem has- siz bulmamalı, onl~n ayakt~ geı;ırme. 
tahğma sadece yer hazırlamakla kal- ye çahşmayara.k .. bır kaç gu.n Y.atakta 
maz, verem hastalığını adeta davet istirahat etmelıdir. ~teş .. 1:1~.ıf bıle ol- İstisnai Muamele 
eder. sa devam ettiği vakıt gogs~ muayene Kırklarelınden yazılıyor: 

Bunlann en başrnda grip haıtalrğını ettirmekte ihmal etmek dogru olmaz. '"Kırklarelinde otel sık>ntm var. Dunu &iı· 
natırlamak lazımdır. Grip, mevsim j. Grip hastalığından son~~· n:zlclı:,rden 1 ren bir vatandaı daha dön sene evvel in,a 
cabı herkesin başına gelebilecek e- sonra, kısa fasılalarla ~ucudu~ agırlı· I edilmiı ve şimdiye kadar bir htllcGmet dair .. 
h ' ·yetsiz bir hastahk denilir. Şüp· ğrnı tartmak ihtiyatlı hır şeydır. ıi olarak kullanılmı1 bir binayı olet h•line 
h e~mıf kat bazıları bu hastalığa tutul. Kızamık boğmaca öksürüğü hasta- ifraıf ve em•aline faik bir şekilde tefriı etti. 
d:~~z~n asonra çabuk kurtulamazlar. E- hkları .ço~uk olmayanlarda pek nadir Fakat bel~di~e ned.ense ~u otledle karıı pek 

· ·· ükl · te hoıa &•tmıyen bır vaııyet a ı. Otelin di-hemmiyetsiz denılen ateş sur enır, olmakla beraber- çucolı:larda verem i 
11 

h 
11 1 

bın" al .b. d B" t f h y ~ . er ote er, ma a c er ve 11.r ııı ı creye 
gider, glinlerce, haftalarca.. ır ar~ • astalı:gmı ı;agıran sebeplerdır.. Ya;; verilml~ olan mecrasının delfüıirimesini çu-
tan da dermansızlık, iştahsrzlık. Hekım mevsiminde de mide ve barsak basta- kur kuılmasrnı laıedi. Bir sürü nıaarıf Y•· 

( Krralon Ha\znnesı) 
Ayrıca: RENKLİ MANZARA - 2 Yeni FOKS DÜNYA gazetesi. 

' Bugün saat 11 ve l de tenzilatlı H:olk matineleri . 4~11111111 ... , , ~ 

1 
Tekmil İstanbul Aşk Mabedine Koşuyor: 3 Büyük Yıldız'ın yarattığı 
Mucize. FERNAND GRA VEY - JOAN BLONDELL • KELLİ BAKER 

in yarattıkları eşsiz san'at incisi. 

·KRAL AşKı 
(Fransızca) 

Bugün 'LALE Sinemasında 

j 

... ., 

Gözlerimiz Aydın! 

A rtık geliyorlar! Dün öğren
diğimize göre biitün şc. 

hir halkı dört değil belki on dort 
gözle beklediğine yakında kavu
!iacak. Yağmurlar altında titrcsip 
beklerken, güneşler altında ka\ -
rulup yanarken bir giin gelip bu 
hasretin elbette sona ereceğini 
düşünür, bununla avunurduk. Ne 
zaman hayalimizde onlan can. 
landır::.nk yanık yanık içimili c;c· 
keıdi.k. Evlerimize döndüiümiiz 
zaman gene onları dü'.;iünerek te .. 
selli bulurduk. Yorgun argnı la.. 
tağımıza uzan!">ak daima onların 
tallı rüyaları bir an için olsun 
e\'e gelinceye kadar çektiklcdıni
zi bize unuttururdu. 

Oh! Niha)·ct, gcliyoı:lar! Güz. 
!erimiz aydın ... 

Bütün İstanbul h::ılkı b.irbirlc. 
rini tebrik eylemeli. Gelecekleri 
gün herkes cici elbisclcriııi gİ) c· 
rck, si.islenip nizamlanıp sokakla. 
ra dökülmeli. Eğer deniz ;)Olun. 
daıı geliyorlarsa ııaz::ır kayıktan 
mu<:lar, romorkörlcr.J sikct \ a
purları kirala.yarak incesazlada, 
b::ındo ınızıkalarla Marmaraya a. 
nlarak o mesut vapur rıhtıma 
~·:.masıncaya kadar etrafında se. 
~enadlar yapmah. Onlar için şar· 
kılar besteleterek ayakta şarkı 
söylcme~i, Avrupada pek mükcm 
mel surette tahı.ıl eden bill ük o. 
kuyucumuz :Münir !lolurettinc o
kutmalı. 

Vapur daha rıhtıma yann~ma.. 
dan gazett.<:iler zincirlerden, ha. 
latlardan tırmanarak miilakRtlar 
yapmalı. Muhtelif pozlarda fo
toğraflarını almalı ,.e gazeteler 
ikinci, üçi.iııcü, dördüncü iabıJar 
çıkararak istikbal merasimine ~ e. 
ti~emiyen halka bu büyük nıiij .. 
dc:vi haber \·ermeli. 

İ~ıhtıına ayak bastıkları zaman 
buhurdanhklarda tütsüler yan
malı. Bir bas sarmısak, aynelha .. 
kar, ma,·i katır boncuğu, t'clce. 
lutı muskası, çitıenbik dalından 
yapılmış nazar takımları hem~n 
takılmalı. Bilhassa kaplumbaga 
kabuğu unutulmamalı. 

İşte siz böyle karşılanmaya la
) ıksınız! Ey lstanbulun seneler
denberi hasretinizi çektiği güzel. 
Ier! Ey (Olimp) in ilalıelcd! Ey 
Yunanistandan gelen dört oto· 
büs TAKVİMCİ 

YEN~ NEŞRİYAT: 
Çabuk P~r.pektif - Sıııai resim~ kullı· 

nııını ait ve resimleri TQrk tıpindc çltllmıı 

bir eserdir. Deniz Gedikli Erba§ okula resim 
makine öğretmeni Setim Rahim Suntur tara· 
fından tlirkçcye çc. rılmiı ve HOsniltabıat 

matbaası tarafındın basılmı~tır. ,---·-----. 
DİKKAT 

1 tık Teşrin Sah GünU 

ÇEMBERLITAŞ 

" 

Sinemasında 
Matine ve Suarede 

Fevkalade GALA Müsameresi 
Görülmerniş bir Varyete 

Programı 

2 

BUGÜN 

TE 

NEFİS BİR FİLM 
ne- ~''· ele Yardır: Ona inanma. ite- ' 
ufl- u y·· 
. dr ~lj ~,. ':. Uzdcn biz, beyaz - san 
'di- •ıı ı.:'.nııı boş bir birlik olduğuna 

göğsü muayene edince verem. ha~talı- hkları. Bu hastalıklardan sonra cfa za. pıluak . heyeti aıhhlycnin de tuviblne erxc· Hususi ilave: JUTLAND DENİZ MUHAREBESİ 
ğmm epeyce ilerlemiş olduğunu bırden yıflık: ve i!itahsızlık ıöze çarpacak de- dilerek . septik bir çukur kazıldı. Fakat bu ı • R B A L o 
bire söylemese bile, grip hastalığından recede devam edince gene vere:n has- sefer de belediye reisi çukurun ı>inanın al· Bugün saat 1 ı de tenzilatlı matine B 1 
sonra sürüklenen bu ateşten biç hoş- talığınt hatırlamak, göğsü iyice mua- tındı olmasını istemeye başladı. Bitt•bi bu T A K s 

1
. M ı 

·~Oruz c . 
'k sarılar bu birleşmeden 
~rnahdırlar. 

. ts· talt - 19 -
utda J ta~ :l&te Tiokn'nın milrebbiyes; 
inde a gelıyor, beni çağırıyor. 
~tafıı ~ıer aıny~~> Kontes bir dakika gele-
düt1 ı. 

Celiyonım Eliza: ne var? 
1'.u"ük • · t · • ·· az;ır ~ .. uyumak ıs emıyor, çun-

nda, . e iecenlı; hayır olsun, deme-
uıutı l\:ıııç, 
k a• jatalt, rıın yolları boyunca, dalına 

~ il <:ye doğru onilmde~. gi~e:ı 
_ ip errler'n!n küçük vuc1U1umı 

in, ~iYorum. Arkasındnh gidiyo
l'arr !:üğun odasına çılcıyorum. 

Tev· 1z.ı ~a., guı rengi yanakları ile, al 
. ce· llt b:ırı. açık yastıgının üstünde bir 
l<tuP eb k ' · ı k a· ltrı e le uyumu:; bı e. 

v• ı ~a, Tioka, karyolasına otur
ımaı j.ı~ eı:ıı bekliyor. 

1:a- )Üı~ tılevier saçan büyük gözle
ıır lltnc, saçlarıma, elbiseme ba· 

eşat. trı" l{Ollannı bana uzatıyor, ben 
lanı ~ l 0nUn kuçük guğsüne :ıak\ıyo-

a~tı.i ~ 
C Püyor: 

~Crır ecen hayırlı olsun, anne. 
<-

11 ilttve ediyor: 
ııfi· -.en 
i ti· UJ.e neler biliyorsun! 

·c· a• 1 ~it Yanaklarımı, saı;;lanmı, a-
mın• ll Okluyor. 
1 ri• uııu lldr~, sigara, parfüm, kon~ak .. 
ın ~ ~ kUçük melel~ ağzındaki bu 

t b . • beni yaralıyor; o sözlerin = ~ ltı YUrcgime birer bıçak gibi 
na- tıı:vor 

ı ~ kur 'uluş limanında gibi, o na-
01Iııra k. p nnuş, hıçkırıyorum: 
~!fetı .. Affet! .. 
na. o, neyi affedeceğini bilmi-

OV-

fo. 

Janmamıfi olduğunu hali anlatır yen~ ettirmek liizumlu bir şeydir.. imklnsız. Ben ne otelcivim. ne de otelle all- Sinamasında E c E s ı 
Uzunca devam eden burun, boğaz Bır de sıtma nöbetleri kesildikten kam orada misafir olmakt•n. baıka bir oekil· ~-· ~, G 

ve göğüs nezleleri de verem hastalığını sonra deva.m. eden hafif ateşlerden kuş dedir. ~u o~eı buhranında bıru da idare li· 11 . • • 1 1 ı 
C:avet ederler. V~kra, gerek ırip hasta~ kulanmak ıyı olur zım deiıl mı?,, Mısıı-lı San'atkar FATMA RUŞD 'nin herkesi 1 

............... ---..... -..-------------•••---·------- Tioka ilave ediyor: , ... Iakad d şah • 

verim. 
Yazan : İtalyancadan çevire~ : Benim tarafımdan yaradılrnış o· 

• 
ANNiE ViVANT\ •• •• R.o.·v •• E:.o~.s!~~.N~GLU lan bu iki küçük varlıkta, benim a-

ı;ok alkış ve takdir kazanmaktadır. Gerek mevzuu ve gerek oynanış iti
bariyle hakikaten mükemmel olan bu filmde FATMA RÜŞDl'nin KALB· 
LERE hitap eden yakıcı şarktlariyle ŞARK sazı da seyircileri beye 
canlandırmaktadır. 

. u u .. 
0 

•• •• .. •• •• •• •• -- -- ramsızlığımın, onların nahi! ruhları-
yor, gülüyor, esniyor, sonra uyumak nostaljisini duymaz mısın? mn zirvesine, uçmak iç.in kanat çır-

İlave olarak: Mısırdan tayyare ile ~elen son harp h!lrekatmı gös. 
terir sinema ırazctesi. 

ıçın yatıyor. Elimi sıkı sıkı tutuyor, - Evet Bayan. pan bir kelebek gibi, şimdiden kon.. 
Yarı uyku arasında soruyor: Eliza, terliklerimi almak ve alnına ınuş olduğunu keşfetmem, beni ap· 

' Seansbr: 11.15 (tenzilatlı) • 1.45, 4,15, 6,45, 9,15 - Gidecek misin? çıkmış olan kızartılığı gizlemek için tallaştırıyor. 
- Hayır, hayır, iki gözüm. eğildi. 
- O halde bana ayakları ayda o- - Benim de nostnljim var, Eliza; 

lan Madonna'nın şiirini söyle. huzur ve sükiın nostaljisi. 
Ben ba§lıyorum: O cevap vermedi. 
· ·Ayakları ayda olan Mado"na 
"Akşamın tatlı havasında iniyor •• ,, 
Anuna Tioka uyuyor bile. 

BUtiln davetli kafilesi o akşam biz· 
de yattılar. (Bohem müzlkçilerin bi· 
ri ele ertesi sabah bibliyoteğin diva
ıunda uyuyakalmış bulundu.) 

Kimse kahvaltıya inmedi, Yalnız 
Bozevsky erken kalktı, bir at eğer
lettl, korularda bir at gezintisi yap. 
mıya gitti. · 

Sekize doğru ben uyanıktım, zili 
~d~. . . 

Eliza Pcrrier geldi, pencerelerınu 
açtı. Serin Nisan havası ile yuvala
rın söylenişleri beni selamladı. 

_ Eliza, hava güzel mi? 
- Evet Bayan. 
- Eliza ... D:ığlar görünilyor mu? 
- Evet Bayan. 
- Sen dağları görünce İsviçrenin 

- Bütün bunları İsviçrede bulu
rum, değil mi? 

Eliza Perrier başını sallıyor, sonra 
~lçak sesle cevap veriyor: 

- Hayır, Bayan. İsviçre nostaljisi 
ile Rus nostaljisi ba~ka başkadır. 

- Ne gibi? 
- Biz İsvlçrelllerin konkre ~eyle-

re, dl~annın §eylerine, dağlara, çam
lara, köylere nostaljimiz vardır .•.• 
Halbuki siz Ruslar, kendi içinizde ta.. 
ilclıgınız şeylere nostalji duyarsınız. 

'l'ioka, üstünde gecelik entarisi, lb
tik bebeğin başını emerek arkasın
dan gelen Tania ile birlikte acele ve 
neşeli koşarak girdiler. 
Konuştuğumuzu duymus olan Tio

ka: 
- İsviçreye mi gidiyoruz? Ne kcyü! 
Daima Tioka'nın ~ko'sunu ;yapan 

Tania da: 
- Ne keyif! diyot. 

Yalnız başıına bahçeye indim, gU
ne:ıin, hemen hemen ayınki gibi yu
muşak bir beyazlıkla, leke leke geç

Bugün SARAY Sinemasında 4 - ..... 

tiğı koruya dalıp ilerledim. 
Otlar, aynklaı:ımın altında, masum 

yüzlerinı memnun, göklere çevirmiş 
sert ve istillenmiş çiçeklerle emay. 
lanmıştı. Fakat, kokusuz oldukların1 
bilen yabani menekşeler, narin '1ma-

Büyük Caz Filminin 
Cazip Mümessilesi .ALDCE 

Hollywoodun en ıüzcl ytldızları ile CONSTANCE BENNET 
tarafından yaratılan FRANSIZCA SÖZLÜ' 

KANATLI KADINLAR 
lachite,, boyunlarını, utangaç, bükü- Atık ve hayat için mücadeleyi taıvir eden bir film. İllveten: FOX 
yorlardı. Kemerli iğrelti otları ise, JURNAL halihazır haberleri. 
on yedinci asır şairleri gibi, süs iş- Buıün saat ıı de tenzil5.th matine ı 
lemeli yeşil mübalAğalarını çeviriyor- g__ 1 
lardı, Başımın üstündeki dallarda, 1 ~ •••••••••••••••••••••••1!111•• 
taze yapraklar arasın:ı giztenmış kuş., Bugün SAKARYA Sinemasında 
cağızlar, flütlenmiş, kontral~ ve ma- ,... 
yilcşmiş uzun notalar beııteliy?rlardı. ~ • • • • p ı• p • d 

Bı.itün bu sade ve saf şeylerın kar· IJ Tahh Gunecı o ıs ençesın e 
ııısında ruhum heyecanlandı. Kendi 

1 
. ~ 

ltendime: FREDERİC MARCH • 
- Ben de s:ıde ve saf olmak ister- JANET GA YNOR 

dim, dedim. tarafından (Fransızca) 

(Devamı Var) 'miiiiiiD 

JACK MULHALL 
tarafından hissi, müessir ve he

yecanlı görülmemiıı bir film 

.. 

Aşk _ Kıskançlık - Lükıı •e 
İhtişamlı sahnelerFilmi 

Baş Rollerde: 
WILLIAM POWEL - LUISE 
RAINER, Mady CHRISTIANS 

VIRGINA BRUCE 
Ayrıca: Fox Dünya havadisleri 

Bugün saat 1 l ve 1 de 
tenzilatlı matineler 

Sinemasına gidiniz. 

Kahkaha 
Kralı BAHC'ın 

TAN1A FEDOR ve 

PİERRE BRASSEUR 

tarafından oynanmış 

Canımın içi! 
2 saatlik Şen, N~'eli ve Kahka· 
halı vodvilini görilnüz. İl!veten: 
Tayyare Post.ası ile yeni Mısır
dan gelen Tilrkçe izahatlı ŞAR
KI KARİP HADİSELERİNİ ve 

hazır Aktüaliteleri. Bug{\n 
11 de iem:ilatlı matineler. 

::www 



e.: e, rı .~o iZm 

Nevralji, Kırıklık ''e Bütün Ağ-rılarınızı Der!ıal Keser. 
icabında gunde 3 ka~e alınab lir. TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ. 
HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA 1STEY1N1Z. 

Hayvan Sa;Iığı Memurları ve Nalbant Mektebi 
l\1fü,üı:lü!:ıiinden: 

Miktarı Tahmin Be. Tutarı İlk Te. Eksıltme gu 
ve s. 

16,000-18,000 10,75 1!>35 L. 145 li. 13K, 10 - 10 - 910 
Perşembe sa 

at 14 

Karu fasulye 1000 25,30 253 lira ) 
Baıbunya 400 17.25 69 ) 
Pirinç (Bursa) 1650 39 10 645.15 ) 
Bulrur 250 15,50 38,75 ) 
Makama irmik 700 31, 217, ) 
lehriye 60 31, 18,60 ) 
Beyaz peynir 400 55,75 223, ) 

Katar " 60 85,25 51,15 ) 
Zeytin 250 27,60 69 ) 
Un (1. ncı) 648 17,50 113,40 ) 
&eker toz 1500 40 50 607,50 ) 243,47 10 - 10 - ~40 

) Pc ~ b• sa 
) at 14 

Patates 1450 9,75 141,37 ) 
Nohut 400 25 30 101,20 ) 
Yetil mercimek 200 25,:lO 50,60 ) 
Kırmızı .. 30 25, 7,50 ) 
Kuru solan 1600 4,60 73,60 ) 
Çekirdeksiz üzüm 150 28,75 43,12 ) 
Çay (1.ncı harman) 16 5!i8. 95,68 ) 
Sırke 150 litre 6,!)0 10 35 ) 
Limon ( 1.nci) 1450 adet 2,87,5 41,69 ) 
Yumurta 14500 .. 2 10 304,50 ) 
Salça 125 28 75 35,94 ) 
Soda 300 6,90 20 70 ) 
Taz 250 5,75 1-4,37 ) 

Mektebin 941 erzak ycknnd 
)'&%Ilı olduğu veçh le ıki parti olm k uzere açık ek tm ye konmuş~r. Ek
• itme Cafaloğlunda Yuksek Me'tteplcr MuhasobecTcinde yapılacal:tı:r 
Sartnamcler Sclimiyede mektepte gorulebilir. Vericilerin yuk rıda ya ı' 
sun ve saatte teminat makbuzları ve aranılan diğer vesaik e komisyona gel-
meleri. (9082) 

Devlet Demiry·ollah ve limanları işletme)öaresi 'tfanfatr 
Muhammen bedeli (1164) lira olan 1100 Kc. Briket manganez, 400 Kc. 

Briket Sıliıyum, 200 Kı. Br ket Fosfor, 280 Kg. Briket Krom, teahhüdünü ifa 
etmiyen muteahhıt nam ve hesabına (4.10.1940) Cuma gunli saat (10,30) on 
baçıakta Haydarpa15ada Gar bınası dahilindeki komisyon tarahnd n pazarlıkla 
9&tın almac:ktır. 

Bu iıe cirmek ist'yenlerin (174) rra (60) kurusluk kat'i teminat ve kanu-
111111 tayın ettiği vesaikle birlikte Pazarlık cunu saatine kadar komısyona mu. 
racaatlan lizmıdır. 

Bu iıe aıt oartnameler kom"syondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(9056) 

iLK-ORTA-LİSE 

Taksimde Sıraserviler 86 Yeni AçıCd. 
Müdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kura 

Hususiyetleri: YABANCI DiLLER OGRETIMINE genıı mik.. 
yasta ehemmıyet vermek, sıruflannı az mevcutla teıkıl ederek talebe~inın 
çalııma ve lnkiıafı, sıhhat ve inzibatı ile yakından al~kadar. olmaktır. Mek. 
tebln denize nlzır Kaloriferli teneffüshane ve jımnas ıkhanesı vardır 

Hergıın nat (9 ile 18) araımda talebe kavıt ve kı>bul olunur 

·--··----· rELEFON: 41159 •m•m•ıım•••I 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : . 1 
tdaremiz ihtıyacı ıçin 200 adet ı kiloluk pirinç gram takım le 120 şer adet, 

5, 2 ve 1 kıloluk pik ırram aftrhftnm alımı açık eksiltme;>"e konulmu ur. Eksılt. I 
ıne 16/10/940 Çarııamba saat 15 de Büyukpostahane bınası karıı ında Vat de 
Hanınm ikinci katmda idaremiz umumi depo muhasipligi odasında toplanacak 

İLLİ PİYANGO 
Üçüncü Tertip Planın üçüncü ve son çekilişi 

7 İlkte:-rinde Adanada yapılacak 
PAI\IUK l\IEM' EKETİ ADANA SİZİN DE 

TALİİNİZİ AGARTIR. 
ikramiye 

Adet 
ikramiye miktarı lkramiJJe tutar 

Lira Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
4 5.000 20.000 

10 2.000 20.000 
80 1. 00 80.000 

400 100 40.000 
4.000 10 40.000 

20.000 5 100.000 
20.000 4 80.000 

44.498 Yekfm 480.000 

Üçüncü Tertibin bundan evvelki çekilişlerinin her bi 
'inde (240.000) lira dağıtılmıştı. 7 Birincitcşrin keşidesin 
Je (480.000) lira, yani evvelki çekilişlerin iki misli b.ram1 
ye tevzi edilecektir. 

Büyük İkramiye (40.000) den (60.000) liraya çıkarıl. 
mı.ş aynıca (20.000) liralık ikinci büyük bir ikramiye ilave 
edilmiştir. (10.000) liralık İkramiye bir tane fazlalaştırıL 
mış iki tane (4.000) lira yerine dört tane (5.000) lira kon 
muş (2.000) liralar üçten ona (l.000) liralar kırktan seksene 
100) lira1ar da (200) den (400) ze çıkarılmıştır. 

Dort liralık tam biletle Pliında yazılı İkramiyelerirı 
tarnamınıı, iki liralık yarım biletle de bu ikramiyelerin ya
T"Jsını kazanabilirsiniz. 

Güzel Sanatlar Akademisinden : 

c~~]~I Mo el Aranıyor 
Gı .. el Sanatlar Akadem"sl resim ve heykel tubelerinde moddel'ik yıınm;ıt 

U-rere yevmiye ile bayanlar istihdam ecJilecektir. İsteklilerin ıeraiti anlamak 
uzeze Fındıklıdaki Akademi idares ne müracaatları. • 9037., 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine 
Talebe Kayıt Şartlan 

An"ara dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine talebe k"ydına Eylillün 2~ 
inci gunü başlanacak ve Birinclteşrm sonunda nihayet verile1.;ektir. Fakıiltedc 
tedris olunan zümreler ıunlardır: 

Turk Dil ve Edebiyatı Felsefe 
Fransız Dil ve Edebiyatı Arkeoloji 
İngiliz Dil ve Edeb· yatı Sümeroloji 
Alman Dil ve Edebiyatı Sinoloji 
Arap Dil ve Edebiyatı Hindoloji 
Fars Dil ve Edeb yatı Hungarolofı 
Rus Dil ve Edebiyatı Antropoloji ve Etnoloji 
Klasik Filoloji Cotrafya 
Tarih Hititoloji 
Talıp olanlar bir istidaya lise ve olgunluk d:plomalarmı, atı sıhh'lt raror. 

lannı bağlayarak Sah ve Cuma cünleri aaat 9.30 dan 17 ye kadar Fakülte Di. 
rektorlulUne müracaat etmeleri llzımdır. "S978,. "9033" 

.................................... ~ 
e<I~ MEVSiMi YAKLAŞIYOR ••• 

Kürk Mantolannızı veresiye ve uzun vade ile 

ARJANTE TİLKİ 
MığazHından •lınız. 

Avnıpanın 1941 son modelleri gelmiştir. 
.. Mahm11tpap 137 No. ARJANTE T'1LK1 Mafuaıı. Telefon: 22554 - , 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

~oEN"ToL 
~ - •• , : ' . . 

DİŞ MACUNU 
A~ızdaki mikropları temizler, dişlerin srh· 

hatını muhafaza eder. 

Her yerde O E N T O L dit macununu arayınrZ', 

Depolanmızıda her nevi 

u A G 1 T ~~ı~. ı ı 
T PTAN ve PERAKE DE 

ŞAMPİYON 
AMPUL L A.R 1 

Çok dayanıklı, çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır. 

Satış Deposu : 

Tahtakale. Uzuncu Ova Cadde 
No. 12 _ 14 

~Evinizin, Ticarethanenizin dahili mefruşahm ~ 
gayet modern ve emsalsiz olma mı ancak 

G UZEL s 1 

t~ıııın eder. 

\dres: Be7oflu ttk Belcd ye Sokak 5 No. lu Tun 1 H·m No. 4 ~ 

TÜRKiYE c o t.112 u 1 YET l 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Ta ihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
7.i .. 111 ve tirari hrr nr ,.j hıtnka 011ı:ımrl,..lr..t 

Para Birik~irenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VE IYOR 

! 

Zir••• lt.nkaeınd• kumbaralı ve lhb•reız t•Hrruf heHplarınd• en iZ 150 
llra11 bulunanlar• aenede 4 defa c;ekllecek kura ile apğıdakl pllna göre 

lkr•mlye dağıtılacıktır. 
4 Adet 1.000 Llr•lılt 4.000 Lir• 
4 • 600 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 150 • 5000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
1&0 • 20 • a.200 • 

o 1 K KAT: ffesaplannda1d paralar bfr s~e fçlnde 50 liradan •safı dOşml
,.enlere İkramiye çıkbtı takdirde -ılı 20 fazlaslyle verilecektir. Kuralar 
senede 4 defa. 1 Eyl(H, l Birinci kAnun, l Mart ve 1 Hazıran 

tarihlerinde çekilecektir. 

1

- .........._,, 
Ka,.ıp - St,.nlıder mahaaebeılnden al· 

mıı oldufam 91 namaralı ttcrilbe pUkasınd 
bir tanulnl ka1bcttl~ Yenlılnl alacafım 
e&lılalnin bOkmQ )'Oktur. izzet lıloıalk 

ı.tanbal OcOadl len memarlufundan: I' 
Ta)'a çevrllmuine karar nrilcn J'Ut masa 
lıoltulı, yan maklnui •n aair buna milm• 
cm ... ıia blrincl a~k artıırmaaı 5·10-940 ı 

rihlne te .. dOf edta cnm,rtul sOnO uaı 9 c 
Galaıada BillOr ıaohlında BlllOr haamda 1 
nllmarada )'apılacak •• lı13'1Detlerinln yllz<' 
7 S ini bulmadı it ıarette ikinci acılı uttırmr 

11nıa 9• ı 0·940 tarihine teaadOf eden carpr 
ba ıOnO a1'111 mahal " ıaatıc J'apdacalı il 
olunur. 

PORTATİF ÜNİVERSAL SESL' 

Sinema Makinesi 
Ucuz fiyatla sablıkbr. lsUyenler' 

Burdurda Remzi Hamamcı. oğlur 

müracaatı. 

,,,,_ _____ " 
BERLiTZ 

294 fstlklAl Caddesi 

AKŞAM LİSAN 
KURLARI 

TERKİ TİCARET DOL 
YISİLE YARINDAN itib 
ren ELDİVEN, ÇANTA v 
"'ORAPLARI Fevkaltıd 

tenzlltıtla satılacaktır, 

83, İstiklal Caddesi Hacr 
pulos Pasajı karşısınd 

Bıleclk ıulh hukuk mahkemulnd~n: 
)ı(Qddei Bllccliın Bekdemir lclly nden Ha· 

29 - 9 - 940 

o 

ıNKIBAZI DEFEDER, lŞT 
SiZLiK, HAZIMSIZLIK, S 
KINLJK, BULANTİ ve G 

karşı faydası vardır. 

Her yemekten sonra bir tatlı 
şığı yanm bardak su içinde 
purterek alınabilir. Hasan is 

ve markasına dikat. 

Şişesi 30 Ilcki Misli 5 

HER ECZANEDE BULU 
Hasan deposu: Bcyoğluna gi 

tramvay durağı karşısında 

p- Satıhk Arsa 
Beyo~lunda Kurtuluşta Tram
vay Cadd inde Kuyulu 
Punççu Hrl tos ve sobacı sokak 
lan arasında 497 metro arsa 
Fatıhte Ferhat ağa mahallesııı
de Zeyrek caddesinde mukerret 
31 No. lu arsa satılıktır. Fazl' 
ta1 ua alm k arzu edenler ıs
tanbulda M hmutpaşada Kel 
hanında 14 Numarada Avukll 
Cazim Duru'ya muracaaUan • , ______ lllll'J 

htanbul AıllJ'e UcQncQ Hukuk Hlltiınl 
Jn • ljerlfe tarafından, Kadrı1e ve Be,ol 
da Eıı:ıincamii mahallul Cetlidı7e t0hlı 1 
hı .Mu tafaım: erinde mukim ıken bali 
ı.kamct&I nın meçhul o du u taa77ibı 

Salını alcyhlerıne 11·1606 No.lu doııra il• 
an ııalplık davasının icra kılınan muhalı• 
onunda: Kanunu mcdcn nın 31 inci mı 
mucıbınce mumaıle:rh H scyın o u Sa 
Gaı ı tıne ve 94 n maddeye tevfikan 
le Sıllm arasındııkı nıklb akdınln feshin• 
ıli ıcıııylı olmak Dzere 1· 7·940 tarlhlnd• 
ar verllmiı ve yarılan ilim mahkeme d 
ane.,ne talik lnlınmıı oldufundaa, mum• 
al m n ıarlhı illndan ltlbarca on beı ırtn 
nda m racaaıla ırmyl.ri dava edebile 
kal ukdırde bDkmDn kcıbı katıyct eJ'la1 
u uıu ılln olunur, 

İyi Cinsten 

lran Hallları 

Franszca - İngilizce 
Almanca 

Hnftnda 3 ders, ayda 4 lfra 

un kırı Afet Yılmaz tarar dan, koca ı bu 
kllyden M<hmct oflu Rıfat Efe aleyhinde a· L 
çılan ıulh ıeıcbbQıU davasının yap 1 nakıa 

1 

olan muhakemulnde ı 
s 

Satdık Mücevher 

.MQddcaaleylün ıtlisıer l~n mahalde buluna 
mamasından ve blnccnaleyh lkameııılhı harı· 

Muhammen bedeli "716., lira, muvakkat tem"natı • 53,. lira 70 kuruştur. 
Taliplerin olbaptald prtname ve numunesini gormek üzere çalııma gun1e-

Satıı yapıla. Fiatlanmızda hiç bir far'k yoktur. 

UMUMi SATIŞ YERİ 
aıudürluk alun ıatım komisyonunda yapılacaktır. 1 

rinde Buyük postah:ınede mezlcür müdurlilk idari kalem levazım kısm~a, ek. ~--·•••• • tıtanbul: Kızılay Han No. 20 

-----~ 

ranın meçhul kalmasından dolayı llAn n l<b· 
Uıat ıraaına ve muhakemenin de 15· 10 940 
tarıh ne milıadlf aalı silnQ ıaat ona b•ra ıl 

Tek tas nadide kıymetli zümrüt maaına karar vcrllmiıılr. 
, ü:.:ük ile tek taş iri nadide pırlanta 1 lılukOr ıDn ve uane milddeulcvhln biz· 
yüzük ve iri pırlanta taşlarla yapıl- ııaı Bilecik ıulh hukuk mahkcmuinde huır 

ve 

bllQn 
fa brik 

maklnıı 
İsviçre 

mamuH'ıt 

•iltme cün ve saatınde de 940 senesı iç n muteber Ticaret Odası vesıkası ve 
mavükat temınat makbuzu ıle birlıkte komisyona muracaatlan "9090,. . 

İstanbul Belediyesinden: 
27.9.940 sabahından itıbaren francılanm kilosuna konulan azami fiat on altı 

kanat ve 30.9.940 sabahından itibaren de birinci nevi ekmeiin kilosuna konan 
liatm on bir kuruı on para olduiu ilin olunur. 

A E G Vantllltörlerl • Cep - Kol ve Fotograf maki· .. 
M•u u•tlerl naları Ocaklar, Cezveler! ' 
1 AY VADE R AV VADE 4 AY VADE 1 

Fırınları • 8UpUrceı·.·i oc•k· 1 LUkaor Radyo· 
4 - e Ay Vade farı, KISmUr ao· ları ve hediyelik 

AViZELER A F. G baları 4 ay vade eıya ~ 

~.:.~~.~~~.~,~~~ru~: .. !~!:, 1 
No. 28. Kadıköy, hkele Caddesi No. 33/2 6 . ... 

> İSTİKLAL LİSESİ 41 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

mıı bilezik 30/9/940 pazartesi saat l bulunması, akil takdirde uautan 497 ncl mad· 
14 te Sandal Bedesteninde müza7ede dul hOkmQ tatbllı oluııacatı teblif makamna 
ile satılacr.lı ilAn olunur. kalın olmalı Qıere ilin olunur. 

Yüksek Öğretmen Okkulu Talebe Kabul Şartlan 
Liae ötretmeni Yetiıtiren okul, yatdı ve parasızdır. Tahsil muddeti 

.dört aeaedir. Okula sirebilmek için liıe olrunluk diplomasını elde etmiı bu
lanmak ve kabul imtihanında muvaffak olmak lizımdır. 

Namzet kaydı 11 EyUUden 12 Birinci T~rine kadar Sah ve Cuma sün

s R O Rulman1 , '"' »uanını:s. 
Deposu: Galata Karakl5y Palal 
hanı karşı ında 84 No. IBRAHll'll 
TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAfll 
P K 1039 Telar•f : TASKOf. 

leri yapıla. Kabul imtihanı 14 Birinci Teşrin cünü baıtar. Daha fazla ma- -
~ Şehzadebaıı polis karakolu arkasında. Telefon 22534 <13 lılnıat isteyenler okula müracaat cdeb lirler. Yazı ile müracaat edenlerin Sahip ve N~ rıvat Wlid rQ Emin uuı 

- 6 karutluk pul cöndermeleri llznndır. (8427) ı Cia etec hk ve Ne rlyaı TL Ş · TAN !ılat 

w --- ' p- SİRKECİ • ~ , ,.. ...... ____ ._._. • Eski Feyziati 

Şişli Terakki SalkımsoiUt Demirkapı a Yatılı BOG-Azı·çı· Ll.SEL 
~zmws N??-.::EE+!!M! t• *PMG, 

Llee•I MUdUrlU§Unden: H 
1
•
1 
s 

Esa~ talebe kadrolarımız dol- a 1 ezer 
muştur. Devam eden müracaat-
lar karşısında sınıflarımıza (Ye
nı Şubeler) açmıya karar ver
dik. Kayıt olmak lstiyenlerin a-

cele etmeleri icap eder 

• '· 
Karyola fabrikasındaki 

sergiyi ziyaret ediniz. .,,,, 

i Yaflsız 
KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE 

ANA- tLK- ORTA - LlSE 

Kayıtlar devam etmektedir, Derslere Teşriniwvelin birinde baıtan•caktrr, 

Arnantköy - Çiftesar•ylar. TELEFON: 36.210 4---------


